
ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

Helyi jelentőségű védett természeti terület neve:
Höveji-tölgyesek

Utoljára módosítva: 2013-11-10 10:21:52

Megye: Győr-Moson-Sopron Községhatár: Hövej

A terület kiterjedése: 22.0222 hektár Védetté nyilvánítás év: 2004

GPS koordináták: 47,5582 – 17,0055

Felmérést végző személy(ek) neve: Lajtmann József és Nagy Péter

E-mail címe(k): reflex@c3.hu

A terület megközelíthetőségének leírása
(pl. melyik utcán kell elhagyni a települést stb.):
A Kardos-ér hídján át (8619 számú közút) érkezve a községbe jobbra, az Ibolya és annak
folytatásán a Sellő utcákon végig a tavakig.

Terület rövid, szöveges bemutatása (max. 2000-2500 karakter):
megközelíthetőség, terület jellegének leírása (pl. természetes erdőfolt puhafa ligeterdővel stb.):
A védett tölgyes erdő a település északi, külterületi szakaszán az őt egykori mesterséges
kavicsbánya tó mellett található. Három kapcsolódó terület került védelem alá. A régi, öreg
tölgyesek (hrsz.: 0105/1), a vegyes állományú úgy nevezett „Nyáros” (hrsz.: 0103/3) és a fiatal
ültetett tölgyes, az ú.n. „Irtási út” (hrsz.: 0108/1). A rekreációs terület (Bereg Horgászpark) és a
rendszeresen kaszált legelő közötti több mint 20 hektáros helyi védett terület színes skáláját adja
a természeti értékeknek.

2. A TERÜLET ÁLTALÁNOS FELMÉRÉSE

2.1. Megtalálható még a védettség indoka a területen? - Igen

Szükség esetén részletezés, "Nem/Részben" válasz esetén indoklás:

2.2. Milyen élőhelyek mozaikok borítják a területet és milyen arányban?
85 % Erdő
5 % Gyep
10 % Cserjés
0 % Vizes terület
0 % Egyéb

2.3. Élőhelyi besorolás ÁNÉR- szerint (http://www.novenyzetiterkep.hu/?q=magyar/node/45):
K1a – Gyertyános-kocsányos tölgyes

2.4. Területhasználat (kérjük, jelölje az észlelteket): Erdészeti tevékenység
Egyéb típus: pihentetés
Jellemzőik, intenzitás:
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2.5. Folyik-e természetvédelmi kezelés a területen? - Nem

Egyéb típus:

2.6. Megtalálhatóak-e az alábbi özönfajok a területen, s milyen mennyiségben:
Akác: Kevés
Selyemkóró: Nincs
Parlagfű: Nincs
Magas/kanadai aranyvessző: Nincs
Japánkeserűfű: Nincs
Gyalogakác: Nincs
Bálványfa ("ecetfa"): Nincs
Keskenylevelű ezüstfa: Nincs
Muflon: Nincs
Egyéb (nevezze meg):

2.7. Része a terület a Natura 2000 hálózatnak? - Nem
Egy része: %

2.8. Érintkezik a terület más természetes élőhelyekkel? - Igen

2.9. Ha igen, milyen típusú élőhellyel?
Kaszált, legelő minősítésű rét.

2.10. Érintkezik a terület más természetvédelmi oltalmat élvező területtel? (pl. Natura 2000,
országos védettség, ex lege) - Nem

2.11. Ha igen, milyen természetvédelmi oltalmat élvező területtel? -

2.12. Van védettséget jelző tábla a területen? - Nem
Darabszám:
Állapotuk:

2.13. Vannak vadgazdálkodási létesítmények a területen?
Magasles: db
Vadetető: db
Szóró: db
Egyéb (név és db):

Nincs

3. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es növényfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük felsorolása
(a becslés lehet tőszámra, vagy területnagyságra vonatoztatott, fokozottan védett faj esetében

pontos tőszámot kell megadni)

A meglehetősen zárt vegyes erdőben a hazai fajok közül a közel száz éves tölgyek és az öreg
nyárasok a megemlítendőek. Védett növények a zárt lombozatú erdőben nem találtunk.
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4. Védett és fokozottan védett, ill. Natura 2000-es állatfajok és számolt vagy becsült
mennyiségük
(fokozottan védett fajoknál pontos állománynagyságot kell megadni)

Észlelt védett fajok: szarvasbogár ( 2 példány), a nagy hőscincér (1 db), balkáni fakopáncs (1
db), erdei pinty ( 1 db), csuszka (1 db), macskabagoly ( 1db), vetési varjú (4 db), ökörszem (1
db), egerészölyv (1 db) és gímszarvas (1 db).

5. Egyéb észrevétel
A telepített fiatal tölgyes védelme véleményünk szerint korai. A védettséget a szomszédságban
lévő rekreációs tavak zavarásának (horgászok, víkendezők) csökkentése érdekében táblával
jelezni kellene.

3/3


